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আ�াহর নােম শুরু করলাম। দরূদ ও শাি� বিষর্ত েহাক রাসূল  সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম, 

তাঁর পিরবার, সাহাবােয় েকরাম রা. ও তােদর �িত যারা তােদরেক অিভভাবকরূেপ �হণ 

কেরেছন।  

িবে�র আনােচ কানােচ অব�ানরত মুসিলম ভাইেয়রা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহু।   

    ইসলামী বস� এর ধারাবািহক আেলাচনার ৭ম পবর্ এিট। এই পেবর্ আিম মুসিলম েদশসমূহ 

িনেয় িকছু আেলাচনা করেত েচেয়িছ। িক� স�িত ইেয়েমেনর দুঘর্টনা তা থমেক িদল। িবগত 

পেবর্ মুসিলমেদর উপর রােফিজেদর ভয়াবহ িনযর্াতেনর িকছু িচ� তুেল ধেরিছ। িক� এই পেবর্ 

আিম ইেয়েমেন চলমান ভয়াবহতা িনেয় িকছু আেলাকপাত করব। এই পবর্ শুরু করার পূেবর্ আিম 

উ�ােত মুসিলমােক িবেশষ কের কাওকাযবািসেক আিমরুল িজহাদ আবু মুহা�াদ আল-দািগ�ািন 

রহ. এর শাহাদােতর সুসংবাদ জািনেয় শা�না িদি�। মহামিহম রেবর দরবাের িমনিত, িতিন েযন 

তাঁর ও ভাইেদর শাহাদাতেক কবুল কের েনন, সেবর্া� মযর্াদায় তােদর ভূিষত কেরন এবং ল�া 

ও লা�না মু� কের ক্ষমতাধর �ভুর িনকট তােদর পােশ আমােদরেকও একি�ত কেরন। িতিন 

েযন তাঁেদর শাহাদাতেক ভাইেদর তয্াগ ও েকারবানীর ে�রণা িহেসেব কবুল কেরন। যােত 

মুরতাদ ও �ুেসডার বািহনীর েনাংরািম েথেক মু� হেয় মুসিলমরা পুনরায় িনরাপেদ ও �াধীনভােব 

স�ােনর সিহত কাওকােয িফের এেস ইসলােমর তাওিহিদ পতাকা পতপত কের ওড়ােত পাের 

এবং কাি�ত িখলাফাত �িত�ার লেক্ষয্ আমরা সকল েদেশর মুসিলমরা েযন এক হেত পাির। 

েযই িখলাফাত শিরয়াহ অনুযায়ী শাসন করেব, নয্ায় ছিড়েয় িদেব, কৃত অি�কার পূণর্ করেব, 

সকেলর সােথ পরামশর্ িভি�ক কাযর্ প�িত চালু করেব, সবার নয্াযয্ অিধকার িফিরেয় িদেব এবং 

মুসিলমেদর অ�লগুেলােক মু� করেব। আ�াহর স�ি� ও সকেলর পরামেশর্র িভি�েত তা 

অিচেরই হেব ইনশাআ�াহ। এমিনভােব আ�াহ তায়ালার কােছ কামনা কির, িতিন েযন শায়খ আবু 

মুহা�াদ রহ. এর শাহাদাতেক, মুসিলমেদর ঐেকয্র জনয্ একা� আ�হী তার দাওয়াহেক, 

এক�বােদর �িত তার আ�ান ও শােমর ভয়াবহতা িনভােত তার পদেক্ষপসমূহেক পুনজর্ীিবত 

কেরন। কারণ হৃদয্তা ও ভালবাসার কারেণ তার দাওয়াত কবুল করেত মুসিলম মুজািহদেদর 
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অ�র উ�ু� হেয় থােক। শাইখ আবু মুহা�ােদর শাহাদাত সংবােদর পর পরই “িরসালাতুন ইলাল 

মুসিলিমন” নােম তাঁর একিট প� আমার হ�গত হয়। তা েদেখ আিম খুবই �ভািবত হই। সব 

েচেয় েবশী �ভািবত হই তােত উে�িখত িকছু িবষয় লক্ষয্ কের। এই পে� িতিন অিধক গুরু� 

িদেয়েছন েযই িবষয়িটেত, তা �থম পেবর্ উে�খ কেরিছ। অথর্াৎ বাগদািদ েগা�ীর এই উে�শয্ 

িছলনা েয তারা কাওকােয িনজ ভাইেদর সাহাযয্ করেব। বরং তােদর আ�াণ েচ�া িছল, তােদর 

িনেজেদর শৃ�লা েভে� েদওয়া, বাইয়াত ভ� করার �িত উৎসাহ �দান করা। েযমন েস িনেজ 

এবং তার সা�-পা�রা ভ� কেরিছল। তাই আ�াহর দরবাের �তয্াশা, েযন আমরা পূেবর্র েসই 

েসৗহাদর্পূণর্ ঐেকয্ আব� হেত পাির। আেগও বেলিছলাম েয, বাগদািদ িমে�র শপথ ভ� ও 

�কােশয্ এই অবাধয্তার পূেবর্ পৃিথবীর সকল মুজািহদ আিমরুল মুিমিনন েমা�া েমাহা�াদ ওমর 

রহ. ও জামাত কায়দাতুল িজহােদর কােছ হয়ত বায়াত িছল, নতুবা তােদর সমথর্ক িছল। তােদর 

মুখপা� �� অপবাদ আেরাপ কের দািব কের থােক েয, শাইখ আবু হামজা আল-মুহািজর রহ. 

নািক শাইখ উসামা িবন লােদর রহ. এর সােথ েকান বা�বতা ছাড়াই এক তরফা ভােব তার 

বাইয়াত ভ� কেরিছেলন। িবষয়িট তা নয়, বরং তােদর মুেখ উ�ািরত �ীকােরাি�র কারেণ। 

িনেজেদর িনেদর্াষ �মািণত করার জনয্ তারা আেরকিট নতুন িবদআেতর আিব�ার করল। এই 

অবাধয্ সালাফী ইহােক স�ােনর বাইয়াত বেল আখয্ািয়ত কেরেছ। ইসলােমর ইিতহােস যার েকান 

দৃ�া� েনই। আর যিদ তােদর এই দািব েমেনও েনই, তাহেল এই পযর্� সকল মানুেষর চুি� 

অৈবধ হেয় যায় এবং তােদর সােথ কৃত অ�ীকারগুেলা উপহােস পিরণত হয় ও বাইয়াত স�া 

পেণয্ রূপা�িরত হয়। েস িন�য়ই এই প�িত অবল�ন কেরেছ েয, েকেড় িনেত হেল িমথয্া বল। 

তারা সকেল এ কথা ভুলার েচ�া কের েয, তারা িজহািদ কােফলায় শািমল হেয়েছ অসংখয্ 

েকারবািনর নজরানা িদেয় িখলাফাত �িত�া করার জনয্। েযমনিট পূবর্ পুরুষগণ েদিখেয় 

িগেয়েছন। আসলাফেদর েকারবািনর আেলাচনা আসেলই শাইখ উসামা রহ. এর েসই দীি�ময় 

েচ�া �েচ�া ও তয্ােগর কথা হৃদয়পেট েভেস উেঠ যা িতিন বয্য় কেরিছেলন আিমরুল মুিমিনন 

েমা�া মুহা�াদ ওমর এর েনতৃে� ইমারােত ইসলামী’র অধীেন সকল মুজািহদেদরেক একি�ত 

করেত। শাইখ উসামা আমােক একথাও বেলেছন েয, শাইখ খা�াব রহ. আিমরুল মুিমিনন এর 

হােত বাইয়াত িছেলন। এই মানুষগুেলা কখেনা ভীরু, দুবর্ল িকংবা েখয়ানাতকারী িছেলন না। বরং 
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তারা সূ�ভােব পথ চলেতন। আ�াহর অনু�েহ যার ফলাফল আজ আমােদর সামেন উ�ািসত। 

তাঁেদর এসকল েচ�া �েচ�া িছল নবুওয়ািত ধারায় এমন একিট িখলাফাহ �িত�া করার জনয্, 

যাহা হেব আ�াহর স�ি��েম ও সকেলর পরামশর্ অনুযায়ী এবং তার মুখয্ উে�শয্ হেব শিরয়াহ 

�ারা ফায়সালা করা ও মুসিলমেদর ই�ত আ� রক্ষা করা। েভে� চুরমার কের এমন েকান 

আঁকেড় ধরা শাসেনর অধীন করার জনয্ নয়, যার �িত�াই হে� ইসলামী শিরয়ার িবধান বজর্ন, 

আপন মতবােদর অনুকূল না হেল তু� জ্ঞান করা ও তােক পরামশর্ চাওয়ার অেযাগয্ মেন করা, 

মুসিলমেদর তাকিফর করা এবং তােদর ই�ত আ�েক অবজ্ঞা করার উপর।  

  আমার মুসিলম মুজািহদ ভাইেয়রা!!! িন�য়ই আ�াহর িবধান মত ফায়সালা না করা, িনেজেদর 

শি� িবন� করা, মুসিলমেদরেক তাকিফর করা জঘনয্ অপরাধ। িক� এই অপরাধটা যখন িনখাঁত 

�ুেসড ও ধমর্িনরেপক্ষ েকান পািপে�র িবরুে� যুে�র সময় েকান একিট দল েথেক �কািশত 

হয়, তখন তার অপরাধটা আেরা িদ¦গুণ েবেড় যায়। এ অব�ায় আমােদর সকেলর উিচৎ, তােদর 

েমাকােবলায় ঐকয্ব� হওয়া। এমনটা কখেনা আমােদর েথেক কাময্ নয় েয আমরা পর�রেক 

তাকিফর করার লেক্ষয্ এবং এেক অপেরর েনতােদর িবরুে� েলেগ থাকার জনয্ নতুন নতুন 

কারণ আিব�ার করেবা। এত সব অবাধয্তা-অপরাধ সে�ও আমরা সারা িবে�র মুজািহদেদর 

শিরয়াহ  িভি�ক শাসন �িত�ার জনয্, আমােদর িবরুে� ঐকয্ব� শ�েদর েমাকােবলায় এিগেয় 

আসার জনয্ আ�ান কির। আ�াহর কােছ �াথর্না কির িতিন েযন মুসলমানেদর িবেশষত 

মুজািহদেদর একতােক সুদৃঢ় কের েদন এবং আমােদরেক শাইখ আবু মুহা�াদ ও তাঁর ভাইেদর 

উ�ম �িতদান েথেক মাহরুম না কেরন, আমােদরেক েযন িতিন পরীক্ষার স�ুখীন না কেরন এবং 

আমেদর ও সকল মুসিলমেদর ক্ষমা কের েদন। 

  এই পেবর্ আেলাচনা শুরু করার পূেবর্ আিম িকছু ঘটনা-�স� উে�খ করেত চাই। তা হল, 

আেমিরকা �শাসন আমােদর বীর মুজািহদ ভাই জাওহার ছারনাইফেক েদাষী সাবয্� কের। আ�াহ 

তার মুি�র বয্ব�া করুন। এটা তার মৃতুয্দ� িকংবা যাব�ীবন কারাদে�র ইি�ত বহন কের। 

তার িবরুে� িকংবা েয েকান মুসিলম ব�ীর িবরুে� এই ধরেনর িস�াে�র ফেল আেমিরকা তার 

�জােদর উপর কিঠন পিরণিত েডেক আনেছ, যার ফেল আেমিরকা িনেজেকই ভৎর্সনা করেব। 
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সকল মুসিলম, মুজািহদেক মুসিলমেদর িবরুে� �ুেসড যুে� অংশ�হণকারী আেমিরকার 

েনতৃ�াধীন পি�মা েদশগুেলার েযেকান নাগিরকেক বি� করার জনয্ তােদর সেবর্া� �েচ�া বয্য় 

করার জনয্ আিম আ�ান করিছ। এেদর িবিনমেয় তারা মুসিলম বি� নারী-পুরুষেদর মু� করেব। 

কারণ এই জািত আজ অপরাধী। তারা শি� ছাড়া িকছুই বুেঝনা। 

  আেমিরকার িম� েদশসমূেহর মুজািহদেদর �িত আমার িকছু আ�ান- তারা েযন সাধয্মেত 

মািকর্ন িম� েদশগুেলােক অিত� কের েতােল, সবর্দা আ�াহর সাহাযয্ �াথর্না কের, তােদর সবর্ 

�কার ��িত েগাপন রােখ এবং আশপােশর েগােয়�ােদর েথেক েযন সতকর্তা অবল�ন কের 

চেল। অতঃপর তােদর লেক্ষয্ আ�মেণর শি� অজর্ন করার পর আ�াহর উপর ভরসা কের েযন 

সামেন অ�সর হয়। আল-কােয়দার ভাইেয়রা তােদর সাহাযয্ােথর্ িনেজেদর সেবর্া� েচ�া বয্য় 

কেরেছন। েযমন আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন- “কত েছাট দল আ�াহর ই�ায় অেনক বড় 

দেলর উপর িবজয়ী হেয়েছ। আর আ�াহেতা ৈধযর্য্শীলেদর সােথ আেছন।” 

   সকল মুসিলমেক, িবেশষ কের জািজরাতুল আরব ও ইেয়েমেনর মুজািহদেদরেক শুেভ�া ও 

শা�নার সােথ আমােদর স�ািনত দুই ভাই শাইখ ইবরাহীম আর-রুবাইশ এবং শাইখ নাসর িবন 

আিল আল- আিনিস রহ. এর শাহাদােতর সংবাদ িদি�। আ�াহ তায়ালা আমােদরেকও স�ােনর 

সিহত তােদর দলভু� করুন এবং তােদর মযর্াদা সমু�ত করুন। আ�াহ পাক েযন তােদর 

পিরবার ও ভাইেদরেক তােদর পক্ষ েথেক উ�ম িবিনময় দান কেরন। তাঁরা উভেয়ই িবে�র 

উলামা ও দাঈেদর আদশর্ পুরুষ িছেলন। তাঁরা িছেলন এমন সুদৃঢ় পবর্তসম, যারা শত বাধা-

িবপি� ও �িতব�কতা সে�ও অ�ের লািলত সেতয্র উপর অটল িছেলন। বি�� বরণ, পিরবার 

ও েদশ-দুিনয়ার সােথ স�কর্ ও তােদরেক রেবর স�ি�র পেথ চলেত এবং কাি�ত লক্ষয্ অজর্েন 

বাধা �� করেত পােরিন। মুসিলম িম�ােতর জনয্ তােদর েরেখ যাওয়া অবদােনর িবিনমেয় আ�াহ 

তােদর উ�ম িবিনময় দান করুন এবং আি�য়া, শুহাদা ও িসি�িকনেদর সাহচযর্ দান করুন। তাঁরা 

কতইনা উ�ম ব�ু। 

 

 

 



7 | ই স লা মী ব স � 
 

কিবর ভাষায় 

উদয় ও ঔ�েলয্র �ভু মহান আ�াহর পেথ আিম দৃঢ় আ�ায় অিবচল। 

আমার অবাধয্তার ফেল িতিন যিদ আমােক শাি� েদন িকংবা ক্ষমা ও কের েদন, তবুও আিম 

আমার দৃঢ় অি�কাের িব��। 

েহ ভাই! তারা েতামােক আমােদর প�ােত �হণ কেরেছ, এক ৈসনয্বািহনীর পর এক ৈসনয্ বািহনী 

তারা লািগেয়ই েরেখেছ। 

যিদ আিম মারা যাই তেব আিম শহীদ। আর তুিম এিগেয় যােব নতুন িবজয় পােন। 

মহান আ�াহ তায়ালা আমােদরেক তাঁর দাওয়ােতর জনয্ কবুল কেরেছন, আর আমরাও তাঁর 

পেথই অ�সর হি�। 

আমােদর মেধয্ কােরা িবদায় হেয়েছ আর েকউ আপন দািয়� পালেন বয্�। 

ভাই আমার! এিগেয় যাও, প�ােত তািকওনা। েতামার পথেতা র� িপি�ল। 

এিদক েসিদক অবেলাকন করেবনা। েতামার �তয্াশা হেব উ�ত। 

   শােমর িজহােদ অংশ�হণকারী ইসলােমর িসংহ শাবকেদরেক আ�াহ িনজ অনু�েহ দারআ’য়, 

ইদিলব ও িজসের এবং কালামুেন েয িবজয় দান কেরেছন েসই জেনয্ তােদরেক আিম অিভন�ন 

জানাি�। সকল �শংসা েকবল তাঁরই। েহ ভাইেয়রা!! আ�াহর কৃতজ্ঞতা, আনুগতয্ ও পার�িরক 

ভালবাসা এবং ব�ন বজায় েরেখ এই েনয়ামেতর শুকিরয়া আদায় করুন। জুলুম ও  ঝগড়া 

ফাঁসােদর মাধয্েম আপনারা ইহার অপবয্বহার করেবননা। েজেন রাখেবন আ�াহ অবশয্ই 

আপনােদর অ�েরর েগাপন িবষয় ভােলাভােবই জােনন। েসই িবেবচনায় িতিন �িতদান িদেয় 

থােকন। আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন,“আ�াহ মুিমনেদর �িত স�� হেয়েছন, যখন তারা গােছর 

িনেচ আপনার হােত বায়আত �হণ করিছল, আ�াহ েজেন িনেয়েছন তােদর অ�ের িক আেছ। 

তাই িতিন তােদর অ�ের �শাি� নািযল কেরেছন এবং িবিনময় �রূপ তােদরেক িদেলন 

িনকটবতর্ী িবজয়। অতএব েতামরাও আ�াহেক েতামােদর অ�েরর েগাপনীয়তা জািনেয় দাও। 

যােত িতিন স�� হেবন এবং দৃঢ় �িতজ্ঞা কর েয, েতামােদর এই িজহােদর িবিনমেয় এমন একিট 

ইসলামী  িখলাফাহ �িতি�ত হেব, যা হেব নবুওয়ািত ধারার। আর তা অিচেরই হেব ইনশাআ�াহ। 
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আ�াহর কােছ �াথর্না কির, েযন িতিন ধমর্িনরেপক্ষও ব�বাদী খৃ�ানেদর অপিব�তা েথেক 

েতামােদর হােত শােমর ভূিমেক পিব� ও �াধীন কেরন। অবেশেষ শােমর িবজয় হেব িব� 

িবজেয়র সূচনা, সকল যুে�র েক�িব�ু এবং বাইতুল মাকিদস জেয়র মাধয্ম ও িখলাফাত 

�িত�ার কারণ। যার িভি� হেব মুসিলমেদর স�ি� ও পরামেশর্র উপর, ছিড়েয় িদেব 

নয্ায়পরায়ণতা, রক্ষা করেব সকেলর স�ান এবং অ�ীকার, যা কখেনা বাইয়াত ভ� করেবনা এবং 

তােত আ�াহর িচর সতয্ েসই বাণীই ফুেট উঠেব, “যখন মুিমনেদরেক আ�াহ ও আ�াহর 

রাসূেলর িদেক আ�ান করা হয় তােদর মােঝ ফায়সালা করার জনয্, তখন তারা বেল আমরা 

শুনলাম েতা মানলাম।” শাম েথেকই মুসিলমেদর অপহৃত ভূিম পুনরু�ার অিভযান পিরচািলত 

হেব, দাওয়াত ও িজহাদেক ছিড়েয় িদেব িব�ময়, শাসক েগা�ী ক্ষমতা িনেয় টানাটািন েথেক িফের 

আসেব এবং  মুসিলমেদরেক তাকিফর করা ও অপবাদ েদওয়া েথেক িবরত থাকেব। আিম শাম, 

ইরাক সহ সম� িবে�র মুজািহদ ভাইেদরেক ঐেকয্র আবশয্কতা ও গুরু� এবং তার বরকত 

�রণ কিরেয় িদেত চাই। সােথ সােথ �রণ কিরেয় িদি� িবি��তা ও অিন�তার অম�ল। আিম 

িনেজও আমার জীবেন ঐেকয্র বরকত ও কলয্াণ অনুভব কেরিছ। অতএব আমােদর িবরুে� 

ঐকয্ব� শ�েদর েমাকােবলায় আমােদর ঐকয্ গেড় তুলেত হেব, এেক অপরেক তাকিফর ও েহয় 

জ্ঞান করা েথেক িবরত থাকেত হেব। আমােদর আেরা উিচৎ, আ�াহ তায়ালার জনয্ িবনয় ও 

ন�তা �দশর্ন করা এবং আমরা েযন েখালাফােয় রােশদার নমুনায় একই কাতাের সািরব� হেয় 

আমােদর পথ চিল। আমােদর �েতয্ক ভাই হেব এমন েয, তারা অপর ভাইেয়র অপসারণ, দুনর্াম, 

�ংস কামনা করা সেবর্াপির ক্ষিত সাধেনর েচ�ায় েলেগ না েথেক তােদর কলয্ােণ সেবর্া� সামথর্য্ 

বয্য় করেব এবং এই িব�াস লালন করেব েয, এর মােঝ এবং এর সােথ সংি��েদর মােঝই 

কলয্াণ িনিহত রেয়েছ। পক্ষা�ের এর িবপরীেত যারা, মজিলেস শুরায় তােদর েকান �ান েনই। 

েকননা তারা হয়তবা মুরতাদ হেয় িগেয়েছ িকংবা ক্ষমতা আ�সােত লালািয়ত �ায়। 

  শােমর মুজািহদ ভাইেদর �িত!! শােম অব�ানরত  উ�ােত মুসিলমা আপনােদর িনকট 

আমানত। অতএব তােদর �িত সদয় েহান এবং তােদর েসবক ও র�ক িহেসেব দািয়� 

পালেন �িত েহান। তােদর উপর এমন অৈবধ �ভাব িব�ার করেবননা, েযমনিট জবর-দখলকারী 

শাসকরা শািসতেদর উপর কের থােক। সুতরাং আপনােদর উপর �েযাজয্ হেব সাইেয়য্দুনা উমর 
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রা. এর েসই বাণী, “ইনশাআ�াহ, আিম সাঁেঝর েবলায়ও মানুেষর মােঝ দ�ায়মান েথেক 

তােদরেক সতকর্ কির, ঐ সকল িপশাচ েথেক, যারা তােদর অিধকার হরণ করেত চায়।” 

     শােমর মুজািহদ ভাইেয়রা!! পূেবর্র নয্ায় আপনারা এখেনা ��ভােব েঘাষণা করুন েয, 

ইসলামী শরীয়া  িভি�ক শাসননীিত �িত�াই আপনােদর একমা� উে�শয্। এছাড়া ি�তীয় েকান 

উে�শয্ েনই। 

 যখন েতামােদরেক নয্ায় ও সততায় খয্াত িবিশ� বয্ি�বগর্ আ�ান করেব , তখন েতামরা তােদর 

ডােক সাড়া িদেব। েযমন, আমােদর স�ািনত ভাই িবিশ� আেলম শাইখ আবু মুহা�াদ আল-

মাকিদিস হািফজাহু�াহু শাম ও ইরােক িজহািদ সংগঠন গুেলার মােঝ িবদয্মান িবেরােধর মীমাংসায় 

যেথাপযু� উেদয্াগ �হণ কেরেছন। েতামােদর জনয্ উিচৎ নয় েয, েতামরা িবিভ� েকৗশেল এর 

েথেক েকেট পড়েব এবং ইসলামী শিরয়াহর আদশর্ িববিজর্ত প�ায় এক বা একািধক অ�েল 

েতামােদর কতৃর্� ও শাসন �িত�া করেব। েতামরা িজহােদর পৃ�েপাষক ে�� আেলমেদর �িত 

অবশয্ই পূণর্ আ�া রাখেব। তােদর দাওয়াতেক এিড়েয় যারা তােদর িন�া কের থােক, তারা 

এমনিট কের থােক রাজৈনিতক উে�েশয্ এবং স�সারণবাদী লালসার কারেণ। এর �ারা তারা 

িনজ কমর্ পিরণিত ও তােদর স�ুখীন হওয়া ভয়�র অপবাদ েথেক বাঁচেত চায়। েয সমেয় 

েতামরা ইসলামী শরীয়াহ ও আিকদার িভি�মূল িনেয় ছাড়াছািড় ও ৈশিথলয্তার িবরুে� যু� করেব, 

একই সমেয় েতামরা বাড়াবািড় ও সীমাল�েনর িবরুে�ও যু� করেব। েতামােদর অনয্তম 

আেরকিট দািয়� হল, েতামরা উ�ােত মুসিলমােক দৃঢ়ভােব িনি�ত কের িদেব েয, েতামােদর এই 

িজহাদ শুধুমা� বাশার আল-আসােদর পতেনর মােঝই সীমাব� নয় বরং এই িজহাদ ততিদন 

চলেত থাকেব, যতিদন পযর্� আ�াহর কািলমা সমু�ত হয় ও কােফরেদর কািলমা অধঃপিতত 

হয়। আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন, “েতামরা তােদর সােথ যু� কর, যতক্ষণ না িফতনা দূরীভূত 

হয় এবং �ীন পিরপূণর্ভােব আ�াহর হেয় যায়।” এই আয়ােত কািরমার িটকায় শাইখুল ইসলাম 

ইবেন তাইিময়া রহ. এর ব�বয্িট কতইনা চমৎকার!! িতিন বেলন- যখন �ীন আংিশকভােব 

আ�াহর জনয্ হেব এবং আংিশকভােব গাইরু�াহর জনয্ হেব, তখন �ীনেক পূণর্া�রূেপ আ�াহর 

জনয্ �িত�া করার লেক্ষয্ ি�তাল করা ফরজ হেয় যায়। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
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বেলন- “েয বয্ি� আ�াহর কািলমােক উঁচু করার জনয্ যু� কের, তেব েস আ�াহর রা�ায় 

রেয়েছ।” 

   অতএব, েতামােদর দৃঢ় �িতজ্ঞা করা উিচৎ েয, আ�াহর ই�ায় আগামীর পৃিথবী হেব 

‘িখলাফাত আলা িমনহািজন নবুওয়য্াত’ এর উ�ল নমুনা। েয রা�বয্ব�ার িভি� হেব মজিলেস 

শুরা ও সকল মুসিলমেদর �াতৃ� এবং ইসলামী েদশগুেলার ঐেকয্র উপর। েযখােন থাকেবনা 

জাতীয়তাবাদী েচতনা িকংবা েদশা�েবাধক মেনাভাব। েযখােন থাকেবনা েদশা�েবাধক বা 

ধমর্িনরেপক্ষতার পিরচয়। বরং সকল মুসিলম পর�র সমান। েযমন নবী কািরম সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন- “সকল মুিমেনর র� সমান। তারা তােদর িবেরাধীেদর িবরুে� 

সি�িলত শি�। একজন দুবর্ল মুিমনও �েতয্ক মুিমেনর অিধকার রক্ষা করেত েচ�া কের।” 

  এই রা� বয্ব�ায় েয েকান েদেশর মুসিলম েনতৃে�র অিধকার রােখ। আর অনয্েদর এবং 

তােদর উপর শিরয়াহ েয দািয়� ও �াপয্ িনধর্ারণ কেরেছ তােদরেক তা অপর্ণ করা হেব। 

   আিম আবােরা উে�খ করেত চাই, েয িদেক আহবান কেরেছন শাইখ উসামা িবন লােদন রহ. 

এবং আিম িনেজও। মুজািহদ, দাঈ, ওলামােয় েকরাম, িবিশ� বয্ি�বগর্ এবং বয্বসায়ীরা সকেল 

সমাধান ও ব�েনর একিট পিরষদ গঠন করেব। চূড়া� ভােবই এই িস�া� �হণ করেত হেব। 

এর ফেল েযন কাউেক ব�ী হেত না হয়। আর এটা অবশয্ই েখালাফেয় রােশিদন ও সাহাবােয় 

েকরােমর পথই েযন হয়। েযন তারা উ�ার সুক্ষ িবষয়গুেলা িনেয় অধয্য়েনর জনয্ িবিভ� ইসলামী 

রাে� �মণ করেত হয়। 

  একই ভােব আিম অিভবাদন জানাি�, মাকিদিস এবং েকিনয়ায় �ুেসডার েসনাবািহনী ও তােদর 

মুরতাদ মদদপু�েদর িবরুে� যু�রত পূবর্ আি�কার মুজািহদ ভাইেদরেক। পূবর্ ও মধয্ আি�কায় 

মুসিলমেদর �িতরক্ষার দািয়� আিম তােদরেক িদি�। মুসিলমেদর ই�ত স�ান রক্ষায় তারা েযন 

তােদর শি� সামথর্য্ জমা কের না রােখ। তােদরেক আিম িব�াসঘাতক মুরতাদেদর িবরুে� যুে�র 

�িত উৎসাহ িদি�, যারা েসামািলয়ায় মুসিলমেদর িবরুে� �ুেসড বািহনীেক েটেন এেনেছ। 

েতামরা তােদর ফসলািদ �ংস কের দাও এবং তােদর ও তােদর িম�েদর েমাকােবলা করার জনয্, 

তােদর শাসনবয্ব�া িনমূর্ল করার জনয্ আ�াহর কােছ সাহাযয্ �াথর্না কর। িন�য়ই আ�াহ তায়ালা 
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ইয়াহুিদ ও খৃ�ানেদর বয্াপাের বেলন “েতামােদর মধয্ হেত যারা তােদরেক ব�ু িহেসেব �হণ 

করেব, েস তােদর েথেকই গণয্ হেব।” 

   ইেয়েমেন চলমান পিরি�িত বণর্নার পূেবর্ আিম সকল মুসিলমেক িবেশষ কের মুজািহদ 

ভাইেদরেক এই িবষেয় গুরু� িদেত চাই েয, আমােদর কাতারগুেলােক ঐেকয্র েডাের আব� 

করেত হেব। তাই আমােদরেক এই �ুেসড, ধমর্িনরেপক্ষতাবাদী ও রােফিজেদর আ�মণ �িতহত 

করেত হেব। অথচ আমরা িনেজেদর মধয্কার নানা মতাৈনকয্ িনেয় পেড় আিছ। এই মতাৈনেকয্ 

উসকািন দাতারা তােদর �ধান িবেরাধীেদরেক অিধকহাের উসকািন িদে�। 

    তােদর মুখপা� আেরা বেল- তারা দাওলার �সারতার জনয্ সাংগঠিনক সংকীণর্তা েথেক 

েবিরেয় এেসেছ অথচ ইহা একিট িমথয্া ব�বয্, যা তারা এেক অেনয্র উপর রটায়। 

  �থম িমথয্া - তােদর দািব, তারা দাওলার �শ�তার জনয্ সংগঠন েথেক েবিরেয় এেসেছ, অথচ 

তারা তখেনা দাওলাতুল ইসলামী’র সদসয্ িছল।  

 ি�তীয় িমথয্া- তারা বেল থােক েয, আবু হামজা আলমুহািজর দাওলার জনয্ আল কােয়দা েথেক 

িবি�� হেয় পেড়েছ, অথচ তারাই দৃঢ়ভােব �ীকৃিত েদয় েয, ইরােকর দাওলাতুল ইসলামী 

েগাপনভােব আল কােয়দার কােছ বাইয়াত িছল। 

  তৃতীয় িমথয্া- তারা শাইখ আবু হামজা আল মুহািজেরর �িত িব�াসঘাতকতার তীর ছুেড় বেল 

েয, িতিন শাইখ উসামা রহ. এর সােথ তাঁর অ�ীকার ভ� কেরেছন। 

   চতুথর্ িমথয্া - আল কােয়দার আিমরেদরেক িনেজেদর েনতা েমেন িনেয় তােদর আনুগতয্, �বণ 

ও তােদর সােথ কৃত ৈম�ীচুি� রক্ষার বয্াপাের তােদর �� �ীকােরাি�েক িনেজেদর উপর িমথয্া 

�িতপ� করা। পাশাপািশ আেরা অেনক �মাণ আেছ, যােত তারা তােদর ইমােমর কাছ েথেক 

অনুমিত েচেয়েছ। 
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   প�ম িমথয্া- আল কােয়দার �িত ��তার অিভেযাগ, যা তাকিফেরর পযর্ােয় েপৗঁেছ েদয় এবং 

অ�ীল ভাষায় গালম� করা। এতসব অপবাদ ও গালমে�র পেক্ষ তারা েকান �মাণই উপ�াপন 

করেত পােরিন। বরং তােদর �ীকারকৃত �� �মাণগুেলাও তােদর দািবর িবপরীত। 

আ�াহ তায়ালা বেলন- “যিদ তারা সাক্ষী িনেয় আসেত না পাের, তাহেল আ�াহর কােছ তারা 

িমথয্াবাদী।” 

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন - “যখন েকান বয্ি� তার অপর ভাইেক বলেব েহ 

কােফর, তাহেল দুজেনর একজেনর উপর এই অপবাদ পিতত হেব।”  

রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আেরা বেলন  “েয বয্ি� কাউেক কুফুরীর অপবাদ েদয়, 

তাহেল এই অপবাদ তােক হতয্া করার সমান অপরাধ বহন কের।” 

 িমথয্া অপবাদ েদয়া এবং েকান মুসিলমেক গািল েদয়া হল ফােসিক। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন- “েকান মুসিলমেক গািল েদওয়া ফােসিক এবং কাউেক হতয্া করা কুফুির।” 

আর ফােসিক দীিন ব�েনর পেথ বাঁধা।  

আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন -“�রণ করুন যখন আ�াহ ইবরাহীম আলাইিহস সালামেক িকছু 

কািলমা �ারা পরীক্ষা করেল িতিন তা পূণর্ কেরন, তখন আ�াহ পাক বেলন, আিম েতামােক 

মানুেষর েনতা বানােবা। ইবরাহীম আলাইিহস সালাম বলেলন, আমার বংশধরেদর মধয্ েথেকও। 

আ�াহ তায়ালা বেলন আমার অ�ীকার যােলমেদর জনয্ �েযাজয্ নয়।” তােদর সবেচেয় বড় 

অপরাধ হল, তােদরেক শরীয়ার  িদেক আ�ান করা হেল তারা ছলনা শুরু করত। শাইখ আবু 

মুহা�াদ আল মাকিদিস দীঘর্ এক বছর তােদর এমন েধাঁকাবািজর য�ণা সহয্ করার পর তােদর 

বয্াপাের এরূপ বণর্না িদেয়েছন। তােদর উপর আেরািপত অসংখয্ অপবাদেক তারা এিড়েয় েযত।  

   ওেহ মুসিলমেদর ই�েতর �িত ��াশীল তাকওয়াবান �ীনদার ভাইেয়রা, রাসূেল কারীম 

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও েখালাফােয় রািশিদেনর সু�াতেক সমু�ত করেত আ�হী সকল 

মুসিলম, আমােদর জনয্ দুিট সংিক্ষ� তেব �� প� রেয়েছ। 
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   �থমিট; মুসিলম উ�াহর �িত, তা হল, আমরা মুসিলমেদরেক ইসলামী শাসন �ারা পিরচািলত 

করেত চাইনা অথচ আমােদর বা অনয্েদর মধয্ হেত েযাগয্ েকান একজন বয্ি� ইসলামী িবধান 

অনুযায়ী শাসন করুক, তা আমরা িঠকই চাই।  

  ি�তীয়িট; মুজািহদ ও ইসলােমর সাহাযয্কারী এবং িখলাফাত পুনঃ�িত�াকারী ভাইেদর উে�েশয্। 

তা হল, রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক েখালাফােয় রােশদার অনুসরণ করার 

িনেদর্শ িদেয়েছন, তারপর অবশয্ই আঁকেড় ধরা শাসনবয্ব�ার �বতর্ন হেব। এর েথেক িতিন 

আমােদরেক যেথ� সতকর্ও কেরেছন। এই শাসনবয্ব�ার অ�দূত িছল আ�ু�াহ ইবেন মারওয়ান। 

েয হা�াজ িবন ইউসুফেক িহজােজ পাঠায়। ফেল েস কাবা ঘের িমনজািনক �ারা আঘাত করেল 

তা পুেড় যায় এবং মসিজেদ হারােম হযরত আ�ু�াহ ইবেন েযাবােয়র রা. েক শহীদ কের। 

অবিশ� সাহাবােদরেক মিদনা মুনাওয়ারায় েহয়জ্ঞান কের। শুধু তাই নয়, অসংখয্ সাহাবােয় 

েকরামেক অপদ� করার জনয্ েস তাঁেদর হােত সীলেমাহর েমের িদেয়েছ। তাছাড়া হা�াজ িবন 

ইউসুফ সাহাবী, তােবয়ী ও উ�াহর অসংখয্ ে�� আেলমেদরেক হতয্া কেরেছ। আমােদর 

পূবর্বতর্ীরা ও আমরা িখলাফাহ আলা িমনহািজন নবুওয়য্াহেক পুনরু�ােরর জনয্ সব িকছু িবসজর্ন 

িদেয়িছ এবং সারাটা জীবন অিতবািহত কেরিছ। আমােদর উপর দয়া ও দান েকবল আ�াহরই। 

তাঁর কােছ �াথর্না কির, িতিন েযন আমােদর এই েকারবািনগুেলা একিন�ভােব তাঁর জনয্ই �হণ 

কের েনন। এত বড় পদেক্ষপ �হণ করার পর, যাহা েশষ হেয় েগল এবং এত গুরু�পূণর্ ফলাফল 

অজর্ন করার পর এমন বয্ি�েদর আিবভর্াব হল, যারা িখলাফাহ �িত�ার জনয্ মুসিলমেদর 

আ�েহর সুিবধা েভাগ করেত চায়। তারা এর মাধয্েম আঁকেড় ধরা শাসনবয্ব�া কােয়ম করেব, যা 

শরীয়ার শাসন এিড়েয় যাওয়া, �মাণ ছাড়া �িতপক্ষেক তাকিফর করা, সমােলাচকেক অস�ান 

করা, েকান পেরায়া না কের কাউেক বাধয্ করা ও আ�সাৎ করা, �ধর্া েদিখেয় বাইয়াত ভ� 

করা, �িতপক্ষেক েহয়�িতপ� করা এবং বড়ে�র সােথ জািতর অিধকার খবর্ করােক েকান 

পেরায়া করেবনা। তােদর মুখপা� গেবর্র সােথ বেল- কার সােথ আমরা পরামশর্ করব? কার 

কােছ আমরা ফেতায়া চাইেবা? তারা অহংকােরর সােথ বলেত থােক- আমরা এটা েজারপূবর্ক �হণ 

কেরিছ, অ�বেল আমরা উহা পুনরু�ার কেরিছ অথচ জািতর গদর্ােন কিঠনভােব �হার করা 

হে�। 
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  আমার একিন� মুজািহদ, দাঈ এবং ইসলােমর সাহাযয্কারী ভাইেয়রা!! যিদ আমােদর িব�াস 

সিতয্ই হেয় থােক। অথর্াৎ আমরা িখলাফাত আলা িমনহািজন নবুওয়য্াহ ও েখালাফােয় রােশদার 

পেথই আিছ, তাহেল আমােদর কতর্বয্ হল- িখলাফাহেক িফিরেয় আনা এবং হা�াজী বয্ব�ার 

েমাকােবলা করা, িন�ুরতা ও যুলুেমর নীিতেক �িতহত করা। আমােদর অবশয্ কতর্বয্ হল, আবু 

বকর িসি�ক, ওমর ফারুক, আলী, ওসমান রািদয়া�াহু আনহুম এর িখলাফাহেক পুনঃ�িত�া করা 

এবং ইবেন িযয়াদ, িসনান ইবেন আনাস ও ইবেন মারওয়ােনর িখলাফার মূেলাৎপাটন করা। 

আমােদর উিচৎ, েখালাফােয় রােশদার িখলাফাহ বয্ব�ােক িফিরেয় আনা, যা আমােদর সদর্ার 

হযরত আ�ুর রহমান ইবেন আউফ রা. এর নীিতর উপর �িতি�ত। িযিন হযরত আলী রা. েক 

বেলেছন- েহ আলী! আিম েদেখিছ মানুষ ওসমান এর বয্াপাের নয্ায় িবচার করেছনা। তারা েযন 

েতামার িবরুে� েকান পথ েবর না কের। আমােদর আেরা কতর্বয্ হল আ�ু�াহ ইবেন মারওয়ােনর 

িখলাফার েমাকােবলা করা, েয তার েছেলেক এই বেল ওিসয়ত কেরেছ, আিম মারা েগেল তুিম 

কাপড় গুিটেয় ইযার ও বােঘর চামড়া পিরধান করেব এবং তরবাির েতামার কাঁেধ রাখেব, েয তার 

বয্াপাের েকান েঘাষণা িদেব, তার গদর্ান উিড়েয় িদেব। আর েয চুপ থাকেব, তেব েস তার বয্ািধ 

িনেয় মারা যাক।  

   আঁকেড় ধরা শাসনবয্ব�ার েমাকােবলা করেত হেব আমােদর, যিদও এর ধারক বাহকরা এই 

বয্ব�ােক িখলাফাত আলা িমনহািজন নবুওয়য্াহ নােম চািলেয় েদয়। মদীনার জ্ঞানী যুবকেদর 

অনয্তম আ�ু�াহ ইবেন মারওয়ান এই নীিতর পিরবেতর্ �তাপশালী শাসেকর �বতর্ন ঘটায়। তার 

ৈসনয্ বািহনী পিব� কাবা ঘের িমনজািনক িনেক্ষপ কের এবং মসিজেদ মানুেষর র�পাত কের। 

জািতর ে�� স�ান ও সাহাবােয় েকরামেদর রা. তারা শহীদ কের। এই বয্ি�ই ইমাম মুহা�াদ 

িবন আ�ুল ওয়াহ্হাব রা. এর দাওয়াতী কােজ আনসারেদর েথেক েসৗিদ রাজ বংেশর পিরবতর্ন 

কের ধমর্তয্াগী শাসননীিতর আবতর্ন কের। এর পিরচালনা কের অথর্ৈনিতক, চািরি�ক, 

রাজৈনিতক সব ধরেনর অ�ীলতায় জিড়ত এক ে�িণর মানুষ। তারা শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন 

কেরনা। সুেদর ৈবধতা েদয়, অ�ীলতা ছিড়েয় েদয় এবং েদশ ও জািতেক ইসলােমর শ�েদর 

িনকট অপর্ণ কের। 
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   আঁকেড় ধরা শাসনবয্ব�া শুধু রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও েখালাফােয় রােশদার 

নীিত িবেরাধী-ই নয়, বরং এিট িনি�তভােব অদৃ�বাদী শাসনবয্ব�ার িদেক িনেয় যায়, যা 

শরীয়াহেক অপসািরত কের এবং ইসলামী  রা�েক শ�র হােত েসাপদর্ কের। এিটই হল েসৗিদ 

রাজবংেশর ইিতহাস। েয এেদরেক সহায়তা করেব িকংবা তােদর বয্াপাের চুপ থাকেব, তােক 

অনুেশাচনা করেত হেব। �জে�র েকারবানীেক িবন� কের েদয়ার জনয্ নয় শুধু বরং এজনয্ েয, 

েস তার হাত ও জবান �ারা এই �ংসলীলার পথ সুগম কেরেছ। 

   আিম িক প� দুেটা েপৗঁেছ িদেত েপেরিছ? আিম িক েপৗঁছােত েপেরিছ? েহ আ�াহ আপিন 

সাক্ষী থাকুন। 

    অতএব আিম সকল মুজািহিদনেদরেক অনুেরাধ করেবা!!! আসুন সমতার বাণীর িদেক। কারণ 

আমােদর ঐকয্ব� হওয়া খুবই �েয়াজন। েযন আমােদর স�ান রক্ষােথর্ সমানভােব শ�র 

েমাকােবলা করেত পাির, আমােদর িখলাফাহ েযন নবুওয়য্ািত ধারার অনুকরেণ হয় এবং আমােদর 

পরবতর্ীরা েযন পূবর্বতর্ীেদর �ম িদেত পাের। এমনিট েযন না হয় েয, অ�ীকার ভ� করা হেব, 

গািল েদয়া হেব এবং পর�েরর িবরুে� সংঘােতর জনয্ ডাকা হেব। 

   ওেহ মুসিলমেদর ই�েতর �িত ��াশীল তাকওয়াবান �ীনদার ভাইেয়রা, েকাথায় েতামরা!!! 

েকােনা ে�াতা আেছা িক!!! আেছা িক েকােনা সাড়া দানকারী!!! েতামােদর মেধয্ েকান আদশর্বান 

িক েনই!!!  

     বতর্মােন সবেচেয় কিঠন যুে�র ময়দান হল ইেয়েমেনর ময়দানগুেলা। েসখােন �ুেসড বািহনী 

অবগুি�ত হে�। তারা দািব কের েয তারা িব�বী। ইেয়েমনবাসী �মাণ কের িদেয়েছ, কারা 

িব�বী।  

  ইেয়েমেন অব�ানরত আমােদর ভাইেয়রা!!! েতামােদর িব�ব চুির হেয় িগেয়েছ। েতামরা েতা 

অপসািরত অৈবধ শাসক আলী আ�ু�াহ সােলহ এর িবরুে� েজেগ উেঠিছেল। আজ তােদর সােথ 

েলাক-ি�য়তার দািবদার হুিথ বািহনীও ৈম�ীচুি�েত আব� হেয়েছ। ব�ত তারা ইরােনর ৈম�ী 

বািহনী। বতর্মােন তারা অপসািরত শাসকেক সাহাযয্ করেছ, যার িবরুে� িবে�াহ কেরেছ 
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ইেয়েমেনর জনগণ। তারা সানা’য় অপসািরত শাসেকর েছেলর জনয্ েনতৃে�র দািবেত তার 

িম�েদর সােথ িবেক্ষাভ করেছ। এটাই �মাণ কের েয, আসেল তােদর েকােনা িভি� েনই। বরং 

তারা হে� উপকারেভাগী। েযেকােনা প�ায় তারা িনয়�ণ �িত�া করেত চায়। মধয্ অ�লীয় 

যুে�র সময় বামপ�ীেদর সােথ এবং ১৯৯৪ এর যুে�র সময় সমাজতাি�কেদর সােথ তােদর 

ৈম�ীচুি�র কথা েক ভুেল যােব? অনুরূপ আলী আ�ু�াহ আস সােলেহর সােথ হুিথেদর েকও েক 

ভুেল যােব?  

   শাবাবুল মুিমেনর ৪ হাজার যুবক িহজবুল হা� েথেক েবিরেয় িহজবুল মুতািমর আল-শা’িব আল 

আম-এ েযাগ িদেয়েছ। তাইয়ার আল ইসলাহ এর িবপেক্ষ হুিথ বািহনী  ও িহজবুল মুতািমর এর 

ৈম�ীচুি� স�� হেয়েছ। হুিথরা ে�িসেডে�র কাছ েথেক ব�বাদী পৃ�েপাষকতা লাভ কেরেছ। 

ইসলাহ এর পেক্ষ ইেয়েমিন জনগেণর েমাকােবলায় েভােটর েক্ষে� হুিথরা িহজবুর রইস এর পক্ষ 

িনেয়েছ। এরপর তারা আ�ু�াহ আস সােলহ এর িবরুে� অেনকগুেলা যু� কের এবং তােক 

ইহুিদেদর িম� তাগুত বেল আখয্ািয়ত কের। তােদর �তারণার �িন লাি�ত হেয়েছ। হুিথরা এখন 

পযর্� আেমিরকার সহায়তায় িজহাদ তথা তােদর কিথত স�ােসর িবরুে� ৈসনয্ পাঠায়। েযমন 

তারা সহায়তা করত পি�মােদর সােথ চুি�কারী তােদর �ধান েনতা আ�ু�াহ সােলেহর সােথ। 

  আেমিরকার িবরুে� তারা একিট গুিল করেতও আমরা শুিনিন। অথচ িবে�র মুজািহদরা িবেশষ 

কের আল কায়দার মুজািহদরা িবগত কেয়ক দশক ধের আেমিরকােক আ�াহর অনু�েহ পরািজত 

কের আসেছ। এতদসে�ও তারা মুজািহদেদর বয্াপাের িমেথয্ অিভেযাগ কের বেল থােক েয, 

িন�য়ই মুজািহদরা আেমিরকার দালাল, েকননা তারা েসািভেয়ত ইউিনয়েনর িবরুে� যু� কেরেছ। 

আর তখন েখািমিন িছল ইরােকর অতঃপর �াে�র এেজ�। কারণ েস �থেম ইরাক ও 

পরবতর্ীেত �াে�র আ�য় িনেয়িছল। তখন তার পেক্ষ �চার মাধয্ম ও িবে�র েনতৃবৃে�র সােথ 

েযাগােযাগ করা স�ব হেয়িছল এবং েস �াে�র িবমােন কের েতহরােন িফের এেসেছন। সুতরাং 

এই কাজগুেলা িক েকারআন অনুসাের হে� নািক ইবিলেসর প�ায় হে�।  

  তাই ইেয়েমনবািসর কতর্বয্ হল এই সকল িমথুয্ক, েধাঁকাবাজ েনতৃবৃে�র �কৃত বা�বতা তুেল 

ধরা। আর এই শয়তািন প�িতর রাজনীিত তারা ইরােকও কেরেছ। আফগািন�ােনর িবরুে� তারা 
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আেমিরকার সােথ আঁতাত কের এবং তােদর অনুসারীরা মািকর্ন টয্াংেক আেরাহণ কের ইরােক 

�েবশ কের। এতদসে�ও তারা ইসরাইেলর নয্ায় আেমিরকার জনয্ও মৃতুয্ কামনা করত। 

আেমিরকার উপর বরকতময় িবিভ� আ�মণ করার পূেবর্ এরূপ �তারণামুলক ে�াগােনর কারেণ 

আেমিরকা তােদরেক পিরতয্াগ কেরেছ। হুিথ ও িহজবু�াহ বািহনী ইরােনর উপর করা জুলুেমর 

কারেণ েযই কু�ীরা� �বািহত কের, তােত ইরােনর একটু ল�াও হয়না। এরাই তারা, যারা 

িসিরয়ার মজলুম জনতার িবরুে� র�পাতকারী, সীমাল�নকারী পাপী বাশার আল-আসােদর পক্ষ 

অবল�ন কেরেছ। ইিতপূেবর্ হামােত মুসিলম হতয্ায় তারা আসাদেক সাহাযয্ কেরিছল। এটাই 

তােদর �ভাব। িকছু িদন আেগ তারা আফগািন�ােনর িবপেক্ষ আেমিরকার পক্ষ িনেয়িছল। 

তারপর আেমিরকার টয্াংেক আেরাহণ কের বাগদােদ �েবশ কের। তার আেগ তারা বাগদাদ 

�ংেসর সময় তাতারেদর সােথ িছল। �ুেসড হামলার সময় তারা খৃ�ানেদর সােথ ৈম�ীচুি�েত 

আব� হয়। অতঃপর সাফািবরা উসমািন িখলাফােতর িবরুে� ইউেরাপীয়েদর সােথ চুি� কের। 

এর েথেক বুঝা যায় েয, অমেনােযাগীেদরেক েধাঁকা েদয়ার জনয্ আেমিরকার মৃতুয্র সংেকত িমথয্া 

�েলপ মা�। ৯/১১ এর বরকতময় আ�মেণর পর তারা এই ধরেনর সংেকত পিরতয্াগ কেরেছ। 

যােত আেমিরকা খুিশ হয়, িক� বুশ খুিশ হলনা।  

   আর ইসরাইেলর মৃতুয্ সংেকতও িছল আেরকিট িমথয্া মা�। িকভােব ইসরাইেলর বয্াপাের 

এমনিট হেত পাের, অথচ ইসরাইল জািতসংেঘর চুি�েত সাক্ষর কেরেছ। আর এই চুি�েত 

�াক্ষরকারী সকেলর িনরাপ�ার দািয়� জািতসংেঘর। এর মেধয্ ইসরাইলও আেছ। এই চুি�নামায় 

আেরা সই কেরেছ ইরান। হাছান নাসরু�াহ ও িহজবু�াহ েলবানেনর অংশ। আর েলবাননও এই 

চুি�েত �াক্ষরকারীেদর একিট। আর হাসান নাসরু�াহ বেল থােক েয, িফিলি�ন মু� করার 

বয্াপাের তােদর েকােনা ই�া েনই, কারণ েসটা িফিলি�েনর বয্াপার। এখােন তার েকােনা �াথর্ 

েনই। একই কথা বেলেছ েলবানেনর বয্াপােরও অথর্াৎ েলবানন �শাসন সীমাব� হেয় িগেয়েছ। 

যােক আেমিরকার কমর্তৎপরতা িহেসেব িবেবচনা করা হত।  
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   হাছান নাসরু�াহ যা বেল তােত আ�যর্ হওয়ার িকছু েনই, কারণ েস িমথয্া বেল এবং অ�েরর 

িবপরীেত ভাব �কাশ কের। েস েগাপেন ফিকেহর অনুগত হয় অথচ েস �কাশ কের েয, েস 

একিট রাজৈনিতক দেলর একজন সিচব। 

   হাছান নাসরু�াহর েকান িজহািদ সংগঠন, �িতেরাধ বািহনী িকংবা েকান জাতীয় সংগঠন েনই 

বরং েস ইরানী েগােয়�া িবভােগর একিট অংশ। েস রােফিজেদর সমথর্েন যু� কের। এটাই হে� 

�� বা�বতা। েস �তাপশালী, ব�বাদী নুসাইিরেদর এক েমৗিলক অংশীদার অথচ তারা ইরােক, 

শােম, ইেয়েমেন মুসিলমেদর জবাই করেছ। আর একিট চুল িনেয় েখলা করা হে� ইসলামী  

িবে�র উপর ক্ষমতা �িত�া করার জনয্ ইরােনর অনুসারীেদর �ভাব 

 আর হুিথরা হল ইেয়েমেন নতুন রােফিজ সাফািবেদর েসবক। তারা এই পিরক�না বা�বায়ন 

করেত চায়। এজনয্ তারা রািফিজেদর মত িমথয্ার �চলন করেত চায় এবং সাহাবােয় 

েকরামেদরেক গািল েদয়। উদাহরণ�রূপ, ওমর রা. েক গািল িদেয়িছল হুসাইন বদরুি�ন আল-

হুিছ। েস েভেবিছল, এটা মুসলমানেদরেক পরীক্ষা করার একটা মাধয্ম। েকননা িতিন মুআিবয়া 

রা. েক শােম িনযু� কেরেছন। 

   এই বয্ি� িমথুয্কেদর একজন। যিদ ওমর রা. মুয়ািবয়া রা. েক শােমর শাসক িনযু� কের 

থােকন, তাহেল হাছান রা. েতা মুয়ািবয়া রা. এর জনয্ পদতয্াগ কেরেছন এবং তার কােছ সকল 

মুসিলেমর উপর �াভািবক েনতৃে�র বায়আত �হণ কেরেছন। ইমাম হাছান রা. এমিন কেরেছন। 

তাহেল এই িমথুয্কেদর ভাষয্মেত ওমর রা. এর তুলনায় হযরত হাছান ও হুসাইন রা. িতর�ােরর 

অিধক েযাগয্ এবং রাসূল  সা. পিরবারবগর্ দুইবার জুলুম কেরেছ।  

  �থমত; েস সব জােলম আিধপতয্ িব�ারকারীেদর পক্ষ েথেক, যারা তাঁেদরেক হতয্া কেরেছ, 

তােদর উপর িনযর্াতন কেরেছ এবং তাঁেদরেক ক� িদেয়েছ। 

  ি�তীয়ত; তােদর েথেক, যারা তােদর সােথ যু� হেয় ব�বাদী ও রাজৈনিতক ফায়দা হািসল 

কেরেছ। 
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   আিম এখােন সামানয্ িকছু ঐিতহািসক বা�বতা তুেল ধরব, যা িবতেকর্র উে�র্। েযন আিম 

রাসূল সা�ালাহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আহেল বাইেতর পাঠশালা েথেক সংেক্ষেপ িকছু অধয্য়ন 

করেত পাির। আহেল বাইেতর ইমাম হেলন আমােদর ইমাম হযরত আলী িবন আিব তােলব রা.। 

িতিন হযরত আবু বকর রা. হােত বাইয়াত �হণ কেরেছন এবং তার অধীেন মুরতাদেদর িবরুে� 

যু� কেরেছন। অতঃপর িতিন ওমর রা. এর হােত বাইয়াত �হণ কেরেছন। িতিন তাঁর 

সহায়তাকারী ও পরামশর্দাতা িহেসেব িছেলন। তারপর মুসলমানরা হযরত ওসমান রা. েক খিলফা 

িহেসেব িনবর্াচন করােক িতিন পছ� কেরেছন। িতিন তাঁর পরামশর্দাতা ও কাজী িছেলন। যখন 

ওমর রা. এর িখলাফাহ কাল েশষ হেয় েগল, তখন িতিন তাঁর বাইয়াত জনস�ুেখ িনেত দৃঢ় 

সংক� করেলন, েযন েগাপেন না হয়। তাই সাহাবারা যখন তােক িখলাফেতর দািয়� �হেণর জনয্ 

পীড়াপীিড় করিছেলন তখন িতিন সাহাবােদরেক বলেলন, যিদ েতামরা আমার কথা নাই শুন তেব 

আমার এই বাইয়াত হেব �কােশয্। আিম মসিজেদ যাব। অতঃপর যার ই�া েস বাইয়াত করেব। 

ফেল িতিন মসিজেদর উে�েশয্ েবর হেল মানুষ তার হােত বাইয়াত �হণ করেলন। অনয্ বণর্নায় 

আেছ, আিম মজিলেস শুরা বয্তীত বাইয়াত িদবনা।  

  সুতরাং আমরা তাঁর িসরাত েথেক জানেত পারলাম, িখলাফাত মজিলেস শুরা ও মুসিলমেদর 

পরামশর্�েম হেয় থােক। আর এটা শুধু বিন হােশেমর মােঝ সীমাব� নয়, বরং �েতয্ক 

কুরাইেশর জনয্ �েযাজয্। আেরা জানেত পাির েয, বাইয়াত েগাপেন হয়না, অবশয্ই তা জনস�ুেখ 

হেত হয়। যার ই�া বাইয়াত িনেব আর যার ই�া িনেবনা। মীমাংসাকারীেদর অিধকাংশ যার 

বয্াপাের একমত হেবন, িতিনই খিলফা িনযু� হেবন। আর েয েগাপেন অ� িকছু মানুষ েথেক 

বাইয়াত েনয়, তাহেল েস আহেল বাইেত রাসূল, সাহাবা রা. ও নবুওয়ািত মানহােজর িবপরীত 

করল। আর ইমাম হাছান রা. বাইয়াত েথেক িফের এেসেছন, অথচ তাঁর শি� িছল িফের না 

আসার। িতিন হযরত মুয়ািবয়া রা. এর হােত বাইয়াত �হণ করেলন। আমরা তাঁর িসরাত েথেক 

জানেত পাির েয, মুসিলমেদর র� রক্ষা করার জনয্ বাইয়াত েথেক িফের আসা মযর্াদার কারণ। 

আর রাসূল সা. এর পক্ষ েথেক একটু মযর্াদাই যেথ�। আমরা আেরা জানেত পাির েয, হযরত 

হাছান রা. ও সকল সাহাবােদর বাইয়ােত িতিন িখলাফােতর অিধকারী িছেলন। আর মুসিলমরা এই 

বাইয়ােত খুিশ হেয়েছন, কারণ তা মুসিলমেদর রে�র েহফাযত কেরেছ। আর হুছাইন রা. হযরত 
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মুয়ািবয়া রা. এর সােথ সি� করেত রািজ িছেলননা। তাঁর িচ�া িছল েয, যু� হয়ত চলেত থাকেব। 

িক� িতিন তাঁর বড় ভাইেয়র ইজেতহােদ িস�া� পিরবতর্ন কেরেছন। অতঃপর িতিন হযরত 

মুআিবয়া রা. এর হােত বাইয়াত হেলন। হাছান, হুছাইন ও তােদর পূেবর্ আলী রা., তারা েকউ 

অেনয্র হােত বাইয়াত হেত ভীতু িছেলন না। বািতল ও িমথয্া শি� তােদরেক ভয় েদখােব, ফেল 

তারা জািতেক েধাঁকা িদেবন। হুসাইন রা. পূণর্া�ভােব মুআিবয়া রা. এর হােত বাইয়াত �হণ 

কেরেছন। যখন ইয়ািজদ ক্ষমতা দখল কের, তখন িতিন েমেন েননিন, কারণ েস েখলাফােতর 

হকদার িছলনা। েস জেয়র মাধয্েম িখলাফােতর অিধকারী হেয়েছ। মজিলেস শুরার মাধয্েম হয়িন। 

হুছাইন রা. মুআিবয়া রা. এর িবরুে� েবর হওয়ার িস�া� বাদ েদয়াটা সিঠক িছল। ইয়ািযেদর 

বাইয়াত �তয্াখয্ান ও তার িবরুে� েবর হওয়াটা িছল যুি�সংগত। উভয় পক্ষই হে�র ই�ায় 

িছল। �থম অব�ায় িতিন ভীত িছেলন না। আর ি�তীয় অব�ায় িতিন সীমাল�নকারীও িছেলন 

না। যখন িতিন মুআিবয়া রা. এর িবরুে� েবর হওয়ার িস�া� �হণ কেরেছন, তখন অেনক 

সাহাবী তাঁেক এর িবপেক্ষ পরামশর্ িদেয়েছন এবং ইরাকবাসীর বাইয়ােত েযন আ�াবান না হয় 

অথচ তােদর মতামত িছল সিঠক। হযরত হুসাইন রা. এর িনকট যখন কুফাবািসর অব�া জনেত 

চাওয়া হয়, তখন তাঁর বয্াপাের মানুেষর অব�ার সংিক্ষ� িববরণ কিব ফারাযদাক এভােব তুেল 

ধের- আমােদর অ�রসমুহ আপনার সােথ অথচ আমােদর তরবািরগুেলা বিন উমাইয়ার কােছ। 

    

   অতএব আমরা তাঁর পিব� িসরাত েথেক জানেত পাির েয, িখলাফাত মজিলেস শুরার িভি�েত 

হেয় থােক। েকারাইেশর �েতয্েকর েক্ষে�ই এিট �েযাজয্ হেত পাের এবং হযরত মুআিবয়া রা. 

এর েযাগয্। আমরা আেরা জানেত পাির, অ�ীকার ও বাইয়াত পূরেণর আবশয্কতা এবং তা ভ� না 

করা। আমরা আেরা জানেত পাির েয, িখলাফােতর উপযু� নয় এমন বয্ি�র িখলাফােতর �িত 

েকউ অস�� থাকেল েস গুনাহগার হেবনা এবং েয অ� বেল মুসিলমেদর ক্ষমতা �হণ কের, তার 

বয্াপাের েকউ অস�� থাকেলও এেত েকান পাপ হেবনা। ইমাম হুসাইন রা. ইয়ািযেদর েনতৃ� শুধু 

বজর্নই কেরনিন, বরং তার িবরুে� িতিন েবরও হেয়েছন। আমরা তাঁর ইিতহাস েথেক আেরা 

একিট বড় িশক্ষা লাভ করেত পাির। তা হল, পদ�াথর্ী বয্ি� িখলাফােতর েযাগয্ হেত হেল িকছু 
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িবষেয়র �েয়াজনীয়তা আেছ। যথা, পিরি�িত অনুকূেল হেত হেব এবং পযর্া� উপকরণ থাকেত 

হেব। িখলাফাত আলা িমনহািজন নবুওয়য্াহ পুনঃ�িত�ার জনয্ শুধু মা� ৈসনয্বল িকংবা এমন 

বয্ি�র বাইয়াতই যেথ� নয়, েয কিঠন মুহূেতর্ দৃঢ়পদ থাকেত পারেবনা। এজনয্ শাইখ উসামা রা. 

এই বয্াপাের খুব সতকর্ করেতন। ইমারােত ইসলামী’র কথা �কাশ করার জনয্ পিরি�িত এখন 

েমােটই অনুকূেল নয়। িতিন অপর এক বণর্নায় আরব িব�বেক সুদৃঢ় ও �শংসা কের চুি� ও 

সমাধানকারী দেলর িনকট পরমাণু ৈতিরর আকা�া �কাশ কেরেছন। জািতর পিরণিত সং�া� 

েযেকান ঝঁুিকপূণর্ িস�াে� েযন িবেবচনা করা যায়। এর �ারা সাহাবােদর িখলাফাহ িবেরাধীেদর  

উপর সামানয্ পিরমাণ  হেলও অিধকার �িত�া করা যায়।  

   েহ ইেয়েমনবাসী!!! আপনােদর এই িব�ব, যা অপহরণ করা হেয়েছ। তা শুধুমা� হুিথরা ও 

আলী আ�ু�াহ সােলহ চুির কেরিন বরং এেত আ�ু রাি� আল-আমিরিকও িছল। ইেয়েমেনর 

দলসমুহ, যারা দুিনয়ার িকছু গিনমত �হণ কেরেছ। উপসাগরীয় শাসকরা েতামােদর িব�েবর 

�ুিল� িনিভেয় িদেত উদয্ত হেয়িছল, েযন তােদর �াসাদগুেলা জািলেয় িদেত না পাের। 

িব�বেচারারা েযই মূলয্ েঘাষণা কেরেছ িকংবা েগাপন েরেখেছ তা হল, আেমিরকার সহায়তা অথবা 

ইেয়েমেন মুজািহদেদর িবরুে� তার �ংসলীলাও অপরাধ েথেক েচাখ ব� কের রাখা। তা হেত 

পাের হাত �ারা, কলম �ারা, জবান �ারা, এেজ�েদর �ারা। কেমর্র �ারাও হেত পাের। েযমন, 

আলী আ�ু�াহ সােলহ ও আ�ু রাি� আল-আমিরিক এবং হুিথরা। যারা সানা’য় �ািয়ে�র সােথ 

আেছ। আর কথার �ারা েযমন, ধমর্িনরেপক্ষরা আ�ান কের। আেরা হেত পাের েযমন, হুিথরা 

তােদর �চার মাধয্েমর �ারা বড় শয়তােনর েসবার কথা েপশ কের থােক। মুজািহদেদর যুে�র 

কারেণ তারা যার মৃতুয্র �িন িদে�। এখােন আেরা িকছু েলাক চুপ েথেক তােদর সমথর্ন 

কেরেছ। আর হক েথেক চুপ থােক যারা, তারা হল েবাবা শয়তান।  

   হুিথরা তােদর পূেবর্র ও বতর্মান চুি�র আেলােক আলী আ�ু�াহ সােলহ এর কােছ ইেয়েমেনর 

ক্ষমতায় যাওয়ার জনয্ সাহাযয্ েচেয়েছ। তারা দর কষাকিষর মাধয্েম আলী আ�ু�াহ এর অনয্ 

িম�েদর কােছও সাহাযয্ েচেয়েছ। যারা গণতে�র মাধয্েম কেয়ক দশক ধের তােক সাহাযয্ কের 

আসেছ। যখন তােদর সাহােযয্র বাজাের �স নামেলা তখন তারা তার েথেক িফের িগেয়েছ। িক� 
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যখন আলী আ�ু�াহ সােলেহর িবরুে� িবে�াহ শুরু হেয়েছ, তখন তার অ�গামী িম�রা ও সকল 

রাজনীিতিবদরা উে�া িদেক ন� কের িদেয়েছ এবং তােক িনরাপ�া িদেয়েছ। তারা তার জনয্ 

বািহয্কভােব সের েযেত েচেয়েছ এবং অৈবধ শাসেকর নােয়ব িহেসেব তার অব�ান িনণর্য় 

কেরেছ। তারা সকেল আেমিরকােক েছেড় আসেত শুরু করল এবং েগাপেন ও �কােশয্ তােদর 

সােথ আঁতাত করেত লাগল। েযমনিট তারা িছল আলী আ�ুর রহমােনর সােথ। হুিথেদর সের 

আসার পর আ�ু রাি� আল-আমিরিকও সের এেসেছ। অতঃপর যু� তী�তা ধারণ করেল েস 

েসৗিদেত পলায়ন কের। েস ইেয়েমেনর মুসিলমেদরেক স�� করেত েচেয়িছল, েয আেমিরকা ও 

তার িম�রা ইেয়েমেনর �িতরক্ষা বয্ব�া করেব। আেমিরকা ও েসৗদী আরব কখেনা ইেয়েমেনর 

�িতরক্ষা বয্ব�া করেবনা। আর েসৗদীর মাতা আেমিরকা তার �াথর্ ছাড়া সাহাযয্ করেবনা। আর 

েস তার �াথর্ হািসল করার জনয্ শয়তােনর সােথও আঁতাত করেত ��ত। এখন েস উপসাগরীয় 

েনতৃবৃ� েথেক েকেট পড়েছ। অিন�া সে�ও তােদর েথেক সের ইরােনর সােথ চুি� করেছ। 

েসৗদী আরব েতা বহুকাল ধের আেমিরকার েগালািম করেছ। ি�তীয় িব�যুে�র েশেষর িদেক 

বৃেটনৈম�ী েথেক েবিরেয় আেমিরকাৈম�ীেত আব� হওয়ার পর েরাজফালত এর সােথ তােদর 

বাবা আ�ুল আিজজ এই েগালািমর িভি� �াপন কের। সউদ বংশ আেমিরকার কারেণ লাি�ত 

হেয়েছ এবং তােদর েকােলই এরা বড় হেয়েছ। েসৗদী আরব তােদর �িতরক্ষা বয্ব�া করেত 

অক্ষম হেয় পেড়েছ। েসৗদী �শাসেনর শি�শালী ৈসনয্বািহনী না থাকার জনয্ তারা-ই দায়ী। অথচ 

তারা �িতরক্ষা বয্ব�ায় সবেচেয় েবশী খরচ কের। তারা তােদর এই শি�শালী �িতরক্ষা বােজট 

বয্য় কের অেনয্র কােছ ভাড়া িদেয়। ফেল তারা িনেজেদর �িতরক্ষায় পরিনভর্র হয়। আর ইহা 

হল পািক�ান, যােদর উপর ওরা আশা েবেধিছল। েস তােদরেক চেপটাঘাত কেরেছ। তােদরেক 

সহায়তার অেনক দািব েপশ করার পরও তারা তা েছেড় িনেজেদর উপকািরতা েবেছ িনেয়েছ। 

স�ািনত, অ�ীকার পূরেণ দৃঢ়�িতজ্ঞ ও আ�মযর্াদােবাধ স�� মুসিলমরা বয্তীত েকউ েসৗদী 

আরেবর �িতরক্ষা করেত পারেব না, যােদর অে� রেয়েছ মুজািহদরা। আেমিরকা ও েসৗিদ আরব 

আেমিরকান ইসলাম চালু করেত চায়, েযই ইসলােম িজহাদ েনই, যা একক শাসেকর �শংসা 

কের, উ�াহ যােক পছ� কেরনা, যার িব�াস হল সব ধরেনর কিবরা গুনাহ ও �ংসা�ক কাজ 

করা ৈবধ, মুসিলমেদর ই�ত ও র�পােত যার কােছ েকউ িহসাব চােব না, েয েদশ ও জািতেক 
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পূবর্পুরুষ েথেক পাওয়া উ�রািধকারী স�দ মেন কের। যােক সবর্দা েপশাদার মুনািফক, 

ৈসনয্বািহনী, সাংবািদক ও িনকৃ� আেলমেদর একিট দল িঘের রােখ। যারা লা�না ও অপদ�তার 

জ্ঞান �চার কের েবড়ায় 

 

   এটা এমন ইসলাম যােক আেমিরকা আ�ুর রাি� আল-আমিরিক তার গুরুেদর সােথ চুি�র 

মধয্ িদেয় ইেয়েমেন �িত�া করেত চায়। তােদর সােবক এেজ� আলী আ�ু�াহ সােলহেক 

পিরতয্াগ করার পর। েয ইরােনর কােছ িনেজেক েপশ কেরেছ ভাড়ােট তার মািলেকর কােছ েপশ 

করার নয্ায়।  আর েসৗদীরা ইেয়েমেনর �িতরক্ষা করেত পারেবনা, কারণ তারা েতা আেমিরকার 

পা চাটা েগালাম মা�। তাছাড়া তারা িনেজর �িতরক্ষায় অক্ষম। তাহেল অেনয্র �িতরক্ষা করেব 

িকভােব? তাহেল িকেস েসৗদীেক অিধক স�দশালী হওয়া ও সামিরক খােত সব েচেয় েবশী বয্য় 

করা �ে�ও দুবর্ল কের েরেখেছ। েসৗদী আরেবর রাজনীিত ও �িতরক্ষা বয্ব�া হল আেমিরকার 

হােত। তারা চুির ও আনে�র মােঝ ডুেব আেছ। তারা আেমিরকােক যায়গা িদেয়েছ এবং খিনজ 

স�েদর নয্ায় তােদরেক পাহারা িদে� ও সংবাদ িবিনেয়ােগর মাধয্েম তােদরেক মুজািহদেদর 

আ�মণ েথেক রক্ষা করেব। সকল িবষেয় তারা আেমিরকা িনধর্ািরত িস�াে�র উপর িনভর্র কের 

এবং তারা িনজ� েকান শি� ��ত করা েথেক িবরত েথেকেছ। 

   তারপেরও যিদ েসৗদী ইেয়েমেনর �িতরক্ষায় এিগেয় যায়, তেব তারা তা করেব মািকর্িনেদর 

যায়গা বৃি�র লেক্ষয্ আে� রাি� আল-আমিরিকেক িফিরেয় আনার জনয্। বতর্মােন যােদর �িত 

হুিথরা ব�ুে�র হাত বাড়াে� এবং িজহাদেক স�াস বেল তােদরেক েসবা িদে�। ইিতপূেবর্ 

আফগান ও ইরােকর িবরুে� তােদর গুরুরা েতহরােন এমনই কেরেছ। 

   সারকথা হল, আরব ও ইেয়েমেনর পেক্ষ একিন�, স�ািনত মুসিলম ও মুজািহদরা ছাড়া আর 

েকউ �িতেরাধ করেবনা। 

  তাই আমােদর উিচৎ আেমিরকা, আলী আ�ু�াহ সােলহ এবং তােদর েগালামেদরেক বজর্ন করা, 

যারা আেমিরকােক আমােদর ঘােড়র উপর �ান কের িদেয়েছ। আরেবর স�ািনত ও �াধীন 
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জনগণ এবং িবেশষ কের েসখােনর গিবর্ত েগা�গুেলার উিচৎ জিজরাতুল আরব, ইেয়েমন ও 

হারামাইন শািরফাইন এর �িতরক্ষার জনয্ �ুেসড শ�েদর েমাকােবলায় �থম সািরেত অব�ান 

েনয়া। আজ এসকল েগা�গুেলাই তােদর গিবর্ত ইিতহাসেক নতুন কের সাজােত আ�ােনর অিধক 

উপেযাগী। কারণ একিদন তারা-ই িবজেয় শি� বৃি� কেরিছল এবং িজহােদর পােথয় যুিগেয়িছল। 

তােদর উিচৎ মুজািহদেদরেক সাহাযয্ করা, তােদর েনতৃ� েদওয়া এবং তারা েযন মুনািফকেদর 

চুি�র বয্াপাের আেমিরকার পিরক�নার েমাকােবলা কের ও তােদর ষড়য�েক নসয্াৎ কের েদয়। 

   সুতরাং েহ মুসিলমরা, িবেশষ কের আরব ও ইয়ােমেনর অিধবাসীরা!!! �ুেসড শ�েদর 

বািহনীর িবরুে� আমােদরেক এক কাতাের দাঁড়ােত হেব এবং িবে�েদর েবড়াজাল িছ� করেত 

হেব, যা িবেরাধীেদর িবরুে� উ�ািন েদয়। িন�য়ই �ুেসড বািহনী আমােদর েনতৃবেগর্র িবরুে� 

উ�ািন েদওয়ার কােজ বয্�।  

  

 আজ এখােনই েশষ করিছ। পরবতর্ী আেলাচনায় সাক্ষাত হেব ইনশাআ�াহ।  
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